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YAPAY ZEKÂ  ÇAĞINDA HUKUK  
 

Başlarken 

Yapay zekâ teknolojileri, insanların yaşamlarını 

iyileştirmek, ekonomiyi büyütmek, sağlık ve refah, 

güvenlik ve mahremiyet konularındaki zorlukları ele 

almak gibi pek çok hususta yeni ve yenilikçi 

çözümler oluşturmak için büyük bir potansiyele 

sahiptir. Bununla birlikte, her türlü yıkıcı teknoloji 

gibi, yapay zekâ da riskler taşımakta ve emek, 

güvenlik, mahremiyet, etik, beceriler gibi çeşitli 

alanlarda karmaşık toplumsal zorluklar sunuyor. Bu 

açıdan bir bütün olarak toplum üzerindeki tüm 

etkilerini içerir şekilde yapay zekaya kapsamlı bir 

yaklaşım çok önemlidir. 

Gelişen yapay zekâ teknolojisinin toplumda, hukuk 

sisteminde ve mesleğimizde yarattığı etkiler 

karşısında harekete geçmenin bir gereklilik 

olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Barosu bünyesinde 

kurulan Yapay Zekâ Çalışma Grubumuz, gelişen 

teknolojilerin hukuki bakış açısıyla ele alınmasına 

yardımcı olmayı hedefleyen haber bültenlerini her ay 

sizlerle buluşturmayı amaçlıyor.  
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COVID-19 ile Mücadele İçin Dijital 

Çözümler: Mahremiyet ve Kişisel 

Verilerin Korunmasındaki Eksiklikler 

Beril Çubukçu 

 

 

Avrupa Konseyi’nin yeni raporu, veri korumaya 

ilişkin 108 sayılı Sözleşme’ye katılan 55 Afrika, 

Latin Amerika ve Avrupa ülkeleri arasında Covid-19 

pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla 

devletler tarafından benimsenen bazı hukuki ve 

teknik önlemlerde mahremiyet ve kişisel verilerin 

korunmasına dair birtakım eksiklikleri tespit 

etmektedir. “Covid-19 ile Mücadele İçin Dijital 

Çözümler” raporu, devletler tarafından benimsenen 

yasal çerçeve ve politikaların mahremiyet ve kişisel 

verilerin korunması hakları üzerindeki etkisine ve 

dijital temas takip uygulamalarının ve izleme 

araçlarının derinlemesine ve teknik olarak 

incelenmesine ilişkin bir analiz ortaya koymaktadır. 

Söz konusu rapor, mahremiyet ve kişisel verilerin 

korunması haklarına saygı duyulmasını sağlamak 

için devletleri dijital çözümlerin şeffaflığını 

sağlamaya davet etmektedir. Ayrıca raporda, Covid- 

19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, dijital 

çözümlerin koordinasyonu ve birlikte çalışabilirliği 

için sayısız çağrıya rağmen, devletlerin ayrı ayrı, 

geniş çapta farklı sistemler uyguladıkları ve bu 

nedenle alınan önlemlerin verimliliğini 

sınırlandırdıkları için üzüntü duyulduğu 

belirtilmektedir. Rapor, benimsenen önlemlerin veri 

korumaya ilişkin 108 sayılı Sözleşme’ye 

uygunluğunu değerlendirmeyi amaçlarken, aynı 

zamanda veri korumaya ilişkin çerçevenin 

etkinliğinin ve dayanıklılığının nasıl 

sağlanabileceğine dair tavsiyeler de içermektedir. 

Birçok ülkede hükümetler, genellikle sınırlı bir süre 

için kendilerine geniş yetkiler veren acil durum 

önlemlerini benimsemiştir. Rapor, “108 sayılı 

Sözleşme” ilkelerine uyuma yönelik olarak kabul 

edilen tedbirlerde yasal dayanağın gerekliliği, 

orantılılığı, kamu menfaati ile gerekçelendirilmesi ve 

veri işleme için ilgili kişinin rızasının alınması gibi 

hususlarda eksiklikleri belirlemektedir. Özellikle 

zorlayıcı hususlardan biri, veri işleme amaçlarının 

sınırlandırılmasına yöneliktir. Bu rapor, bazı 

ülkelerde sağlık hizmetleri ve kolluk faaliyetlerinin 

veri işleme amaçları bakımından sınırların zaman 

zaman bulanıklaştığına işaret etmektedir. 

Son olarak raporda, bazı ülkelerde belirli önlemlerin 

iptaline yol açan veri güvenliği, depolama ve verinin 

paylaşımı konularında veri koruma hukuku 

bakımından risklere de işaret edilmektedir. 

Detaylı bilgi için: 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/digital-

solutions-to-fight-covid-19-shortcomings-

protecting-privacy-and-personal-data    

 

 

Açıklanabilir Yapay Zekânın Dört 

İlkesi 

Dila Ay 

 

P. Jonathan Phillips, Carina A. Hann, Peter C. 

Fontana, David A. Broniatowski ve Mark A. 

Przybocki tarafından, ABD Ticaret Bakanlığına 

bağlı Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü çatısı 

altında yazılmış olan Açıklanabilir Yapay Zekânın 

Dört İlkesi Raporu, açıklanabilir yapay zekânın çok 

disiplinli doğasının anlaşılabilmesi adına bilgisayar 

bilimi, mühendislik ve psikoloji yaklaşımları dahil 

olmak üzere açıklanabilir yapay zekanın (Bundan 
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böyle “AYZ” olarak anılacaktır.) dört temel ilkesini 

sunmaktadır. 

Bahsedilen dört temel ilke; sistemin bir açıklama 

üretmesi, bu açıklamanın insanlar için anlamlı 

olması, açıklamanın sistemin sürecini isabetli olarak 

yansıtması ve sistemin bilgi sınırlamalarını 

belirtebilmesinden oluşmaktadır. 

Bu ilkeler çok disiplinli bir yapı oluşturarak insan-

makine etkileşiminin araştırılabilmesini 

sağlamaktadır. Bununla birlikte, ilgili ilkelerin 

kullanıcıların sistemleri derinlemesine anlamasını 

sağlamak ve bu şekilde daha güvenli bir dünya 

yaratabilmek için rehber niteliğinde olduğundan 

bahsedilmektedir. 

AYZ’nin yapay zekâ sistemlerine güven 

kazandıracak özelliklerden biri olduğuna değinen 

rapor, bilgisayar bilimi ve psikoloji perspektifinden 

değerlendirmeler yaparak yapay zekânın gelişiminin 

gözlemlenebileceği bir zemin oluşturmaktadır. 

İlkelerin altında açıklanan alt yapı, karmaşık yapay 

zekâ sistemlerinin gerçek dünyada hayata 

geçirilebilmesi için AYZ sistemi metotlarının 

evrimini açıklamaktadır. Ayrıca, rapor beş 

kategoriye bölünmüş şekilde kullanıcının yararı, 

toplumsal kabul, düzenleme ve uyum, sistem 

geliştirme ve sahibin yararı olmak üzere açıklamalar 

yapmakta, AYZ teorilerinin özetini ve AYZ 

sistemlerinin tasarlanmasındaki zorluklara ilişkin 

derinlemesine bir bakış sunmaktadır. 

Detaylı bilgi için: 

https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8312-draft  

 

 

Yenilikçi ve Güvenilir Yapay Zekâ 

Kullanımı için Esnek Hukuk 

Kuralları Çağrısı 

Musa Said Arık 

 

2020 şubat ayında Avrupa Komisyonu 

(“Komisyon”) tarafından yeni nesil teknolojiler ve 

 
1https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-

paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf  
2https://em.dk/media/13914/non-paper-innovative-and-

trustworthy-ai-two-side-of-the-same-coin.pdf  

yapay zekânın hukuki olarak düzenlenmesine ilişkin 

çeşitli hükümleri içeren bir rapor yayımlandı1. Bu 

raporun akabinde geçtiğimiz ay imzacıları arasında 

Danimarka, Fransa, Finlandiya ve Estonya gibi 

ülkelerin ilgili bakanlarının da bulunduğu 14 Avrupa 

Birliği üyesi devlet tarafından yeni bir politika 

önerisi raporu yayımlandı2. 

Raporda yapay zekâya ilişkin gelecekteki hukuki 

düzenlemelerin esnek hukuk3 (“soft law”) bakış 

açısıyla yapılması gerektiğinin altı çizilmiştir. 

Özellikle teknolojinin hızlı gelişen doğası karşısında 

muhtemel sorunlar açısından doğrudan bağlayıcı 

nitelikteki kurallar yerine bu esnek hukuk 

yaklaşımının benimsenmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 

Bu anlamda temel güvenlik standartlarının 

sağlanması ve yapay zekânın rekabetçi avantajlarının 

ortaya konulabilmesi için mevcut yasal 

düzenlemelere ek olarak öz düzenleme ve diğer 

gönüllü uygulamalar gibi esnek hukuk çözümlerinin 

tercih edilmesi gerekliliğinden söz edilmiştir. 

Son olarak söz konusu çözümlerin; vatandaşlar, 

işletmeler ve kamu otoriteleri açısından hangi 

uygulamaların etiğe dayalı, güvenli ve sorumlu bir 

yapay zekâ kullanımı olduğu konusunda yol gösterici 

olması ve bu kullanımlar açısından güven tesis 

etmesi bakımından son derece önemli olduğu ifade 

edilmiştir. 

Detaylı bilgi için: 

https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-

nations-call-for-soft-law-solutions-in-future-

artificial-intelligence-regulation/  

 

 

 

 

 

 

 

3 Uluslararası hukukta doğrudan bağlayıcı olmayan kurallara 

dayalı sistemler esnek hukuk olarak adlandırılmaktadır. 

https://www.jurix.com.tr/article/18494  

https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8312-draft
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
https://em.dk/media/13914/non-paper-innovative-and-trustworthy-ai-two-side-of-the-same-coin.pdf
https://em.dk/media/13914/non-paper-innovative-and-trustworthy-ai-two-side-of-the-same-coin.pdf
https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-nations-call-for-soft-law-solutions-in-future-artificial-intelligence-regulation/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-nations-call-for-soft-law-solutions-in-future-artificial-intelligence-regulation/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-nations-call-for-soft-law-solutions-in-future-artificial-intelligence-regulation/
https://www.jurix.com.tr/article/18494
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Görüş Yazısı 

 

 
Av.  Elif Baban 

 
İstanbul Barosu 
Bilişim Hukuku Komisyonu 

Yapay Zekâ Çalışma Grubu 

 

2020 yılının başından itibaren tüm dünyada pandemi 

olarak ilan edilen Koronavirüs/Covid-19 salgını 

sonucunda günlük yaşantımızda önemli değişiklikler 

meydana geldi. Zamanımızın neredeyse tamamını ev 

ortamında geçirmeye başlayarak yaşam tarzımızı 

“çevrimiçi” yani dijital ortama dönüştürdük. 

Salgın öncesinde yapay zekâlı sistemlerin 

kullanımının artmasıyla robotlaşma ve 

otomatikleşmenin çeşitli sektörlerde yaygınlaşmaya 

başlaması ve dijitalleşen iş sektörlerinde bu 

değişimlerin hız ve para anlamında avantaj olmasına, 

bazı mesleklerin doğmasına, bazılarının yok 

olmasına ve birçok işçinin çalışma şartlarının 

zamanla evrilmesine yol açacağı tartışılıyordu. 

Bununla birlikte, Covid-19 salgını ile sokağa çıkma 

yasakları ve evde karantina uygulamaları sonucunda 

sektörlerin önemli bir çoğunluğu “evden çalışma” 

sistemine hızla geçiş yaptı. Böylelikle, artık birtakım 

sektörlerdeki tüm işler dijital ortamdan sağlanmaya 

başlandı. Bu dijital ortama ekonomik açıdan uyum 

sağlayamayan şirketler ise ya küçülmeye gittiler ya 

da tamamen kapandılar. Başka bir deyişle, salgın 

öncesinde tartışma konusu olan iş dünyasındaki 

dönüşümler salgın ile birlikte büyük bir hız kazandı. 

Böylece, birçok sektör dijitalleşmeye uyum 

sağlamak zorunda bırakıldı. Bu da, ofis dışında, 

dijital ortamdan çalışma ile birlikte çalışanların 

 
4 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-

duyurulari/calisanin-kurumsal-e-posta-hesabinin-incelenerek-is-

işverenler tarafından daha fazla gözetlenmelerini 

beraberinde getirdi. 

Tam da bu dönemde, Anayasa Mahkemesi 2016 

yılında yapılan bir bireysel başvuruya ilişkin olarak, 

önümüzdeki dönemde çalışma hayatındaki çevrimiçi 

gözetim uygulamalarının hukuki temeline yönelik 

emsal teşkil edecek bir karar vermiştir. Olayda, bir 

avukatlık ortaklığı bünyesinde avukat olarak 

çalışmaya başlayan başvurucunun, işyerinde yaşanan 

sorunlar ile ilgili yürütülen disiplin soruşturması 

kapsamında işveren tarafından kurumsal e-posta 

hesabındaki yazışmaları incelemeye alınmıştır. Bu 

inceleme sonucunda, işveren tarafından 

başvurucunun kurumsal e-posta hesabı üzerinden 

yapılan iletişimin izlenebileceği ve denetlenebileceği 

yönünde daha önceden yapılan açık bir bilgilendirme 

olmadığı halde e-posta iletişim içerikleri gerekçe 

gösterilerek başvurucunun iş akdi feshedilmiştir. 

Mahkeme, ilgili işveren tarafından yapılan bu 

müdahalenin, kişisel verilerin korunmasını isteme 

hakkını ve haberleşme hürriyetini ihlal ettiğine 

hükmetmiştir4. 

Mahkeme, kişiler (özel veya tüzel) arasında 

gerçekleşen ve temel hakka yapılan müdahaleler 

bakımından, devletin pozitif yükümlülüğü 

olduğunun altını çizmiştir. Üstelik Mahkeme, kanuni 

düzenlemelerin ve uygulamanın kararda belirtilen 

yükümlülükleri öngörmediği bir dönem için bu ihlal 

kararını vererek, devletin Anayasa’dan ve tarafı 

olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan 

yükümlülükleri gereğince bu güvenceleri sağlaması 

gerektiğini vurgulamıştır. Buna ilaveten Mahkeme, 

usuli güvencelerin sağlanıp sağlanmadığının ilgili 

başvuruya ait süreçte incelenmediğini ve bu inceleme 

görevinin özellikle derece mahkemelerine ait 

olduğunu hatırlatmıştır. AİHM’nin Barbulescu v. 

Romanya kararı ile de paralellik gösteren ve 

Mahkeme’nin söz konusu kararında açıkça belirttiği 

güvenceler özetle şunlardır: i) İletişim akışı ve 

iletişim içeriği ayrımı da yapılmak suretiyle işçinin 

iletişim araçlarının incelenmesi için meşru 

gerekçelerin bulunup bulunmadığı; ii) Gözetim 

süreci ile ilgili olarak işçiye önceden kapsamlı bir 

bilgilendirme yapılıp yapılmadığı; iii) Müdahalenin 

amacı gerçekleştirmeye elverişli olup olmadığı; iv) 

Hakka daha az müdahale eden bir yöntem ile aynı 

amaca ulaşılıp ulaşılamayacağı; v) Müdahalenin 

akdinin-feshedilmesi-nedeniyle-kisisel-verilerin-korunmasini-
isteme-hakkinin-ve-haberlesme-hurriyetinin-ihlal-edilmesi/ 

https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/calisanin-kurumsal-e-posta-hesabinin-incelenerek-is-akdinin-feshedilmesi-nedeniyle-kisisel-verilerin-korunmasini-isteme-hakkinin-ve-haberlesme-hurriyetinin-ihlal-edilmesi/
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/calisanin-kurumsal-e-posta-hesabinin-incelenerek-is-akdinin-feshedilmesi-nedeniyle-kisisel-verilerin-korunmasini-isteme-hakkinin-ve-haberlesme-hurriyetinin-ihlal-edilmesi/
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/calisanin-kurumsal-e-posta-hesabinin-incelenerek-is-akdinin-feshedilmesi-nedeniyle-kisisel-verilerin-korunmasini-isteme-hakkinin-ve-haberlesme-hurriyetinin-ihlal-edilmesi/
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/calisanin-kurumsal-e-posta-hesabinin-incelenerek-is-akdinin-feshedilmesi-nedeniyle-kisisel-verilerin-korunmasini-isteme-hakkinin-ve-haberlesme-hurriyetinin-ihlal-edilmesi/
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orantılığının sağlanması adına, iletişimin 

denetlenmesi ile işlenecek verinin istenilen amaçla 

sınırlı olup olmadığı; vi) Tarafların çatışan menfaat 

ve haklarının adil bir biçimde dengelenip 

dengelenmediği. 

Mahkemenin yakın tarihli bu kararı da dikkate 

alındığında, bir yandan iş ortamlarında başlayan 

dijitalleşme süreci ile birlikte işverenlerin, bu dijital 

ortamlardaki kontrol mekanizmalarını artırarak 

çalışanların özel hayata saygı haklarına daha fazla 

müdahale ettiğini, diğer yandan buna ilişkin hukuki 

güvencelerin sağlanmasına daha fazla özen 

gösterilmesi gerektiğini söylemek mümkündür. 

Bunun yanı sıra, yukarıda da belirtildiği üzere, 

özellikle uzaktan çalışma uygulamalarının 

yaygınlaşması ile birlikte, işverenlerin çalışanları 

gözetleme faaliyetlerinin artmaya başladığı da 

gözlemlenmektedir. 

Çalışanların e-posta hesaplarının izlenmesinin 

yanında, yapay zekâlı sistemlerin kullanımının da 

artmasıyla, örneğin, çalışanlara elektronik çip 

yerleştirmeye varan kontrol araçları ile gözetim 

uygulanması gündeme gelmeye başlamıştır. 

Örneğin, 2018’den beri, İsveç menşeili bir girişim, 

Birleşik Krallık’taki çeşitli kurumların çalışanlarına 

ve bazı gönüllü bireylere bu amaçla yaklaşık 150 

mikroçip yerleştirmiştir5. Bu mikroçipler sayesinde 

işverenler, çalışanların bilgisayarlarını açtıkları, 

yemek yedikleri veya tuvalete gittikleri zamanları 

tespit edebilecekleri gibi, uyku süresi, kan basıncı ve 

aktivite seviyelerini de izleyerek çalışanları için 

sağlık hizmetleri maliyetlerini azaltabilecektir. Fakat 

bu uygulama, mikroçiplerin ne zaman ve nerede 

taranabileceği ile ilgili bir şeffaflık içermediğinden 

ve özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere, 

ölçülülük ve amaçla sınırlılık ilkeleri ile 

bağdaşmayacak şekilde büyük miktarda kişisel veri 

işlenmesinden dolayı, çalışanların özel hayatlarının 

gizliliği açısından büyük riskler taşımaktadır. 

Şimdilik, bu teknolojiyi kullanan şirketler mikroçip 

implantlarını çalışanlarının isteğine bağlı olarak 

uyguluyor olsa da ileride bunlar şirket politikası 

haline gelerek çalışanların özel hayata saygı hakkını 

ihlal etme tehlikesini barındırabilecektir. Aynı 

zamanda bu durum, implantı yaptırmak istemeyen 

 
5https://trainingindustry.com/articles/learning-

technologies/microchipping-employees-a-rising-trend-in-the-
future-of-work/ 

çalışan adaylarının işe alımları konusunda da büyük 

riskler oluşturacaktır. 

Sonuç olarak, yukarıda bahsedilen çalışanları kontrol 

araçları, dijitalleşme ve yapay zekâlı sistemlerin iş 

hayatında önemli ölçüde kullanılmaya başlanması ile 

birlikte çalışanların kişisel verilerinin korunması ve 

özel hayatlarına saygı bakımından büyük 

müdahaleler ve sınırlamalar oluşturmaktadır. Bu 

nedenle, dijital dönüşüme uyum sağlarken temel 

haklarımıza yapılan müdahalelerin farkında olmak 

ve yasal düzenlemeleri de aynı hızda bu dönüşüme 

uyumlu hale getirmek gerekmektedir. Yukarıda 

belirtilen ve AİHM içtihadını takip eden Anayasa 

Mahkemesi kararı da bu bağlamda bir rehber niteliği 

taşımaktadır. 
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